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  كذا عندكم ايش بعدها مجاعة من املؤمنني قالت    

  ...: الطالب

(( إن الـذين  : أوال يقول اهللا عز وجـل ومحنة بيت جحشوعبد اهللا بن أيب ومسطح  حسان بن ثابت ... الشيخ:

وال هنــا للعهــد الــذهين يعــين الــذي معلــوم عنــدهم ومفهــوم وقولــه باإلفــك أي أســوأ الكــذب كمــا  )) جــاءوا باإلفــك

ملؤلــف ونعــم هــذا أســوأ كــذب يكــون مثــل هــذا الكــذب الــذي جــاء بــه هــؤالء ملــا يتضــمنه مــن القــدح ألمهــات قــال ا

أي مجاعـة ))  عصـبة مـنكم(( املؤمنني وبالتايل للنيب صلى اهللا عليه وسلم كما يتبني من اآليـات مـن سـياقها وقولـه 

جوا من اإلميان بذلك ذا القـذف مل خيرجـوا وقوله منكم اخلطاب للمؤمنني وكونه من املؤمنني يدل على أم مل خير 

 النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلممن اإلميان ألنه صدر قبل أن يتبني احلكم يف هـذا وإال فمـن قـذف واحـدة مـن زوجـات 

مــن هــؤالء العصــبة  عبــد اهللا بــن أيبأو غريهــا فإنــه كــافر مرتــد يســتتاب فــإن تــاب وإال قتــل وعــده عــد املؤلــف  عائشــة

لــيس يصــرح  عبــد اهللا بــن أيبكــان يتظــاهر باإلســالم ولكنــه يف احلقيقــة منــافق مث إن   اهللا بــن أيب عبــدعلــى أســاس أن 

لـيس فيـه تصـريح ومـع هـذا هـو الـذي تـوىل كـربه   بلفـظمبثل هذا بالقذف وإمنا هو خبيث جيمعهم ويشيع بني الناس 

حســان رضــي مثـل وال شــك أن ))  عصــبة مــنكم(( وقولـه ل اخلطــاب يف قولـه مــنكم للمــؤمنني و إمنـا نقــكمـا ســيأيت 

اهللا ومسطح بن أثاثة ومحنة بنت جحـش ال شـك أن مثـل هـؤالء مؤمنـون وأـم مل خيرجـوا مـن اإلميـان مبـا فعلـوا ألنـه 

عبــد وإيضــاح هـذا اإلشــكال أن يقـال بــأن  عبـد اهللا بــن أيبلكــن الـذي يشــكل عليــه أن يعـد مــنهم قبـل تبــني احلكـم 

وهــو يف احلقيقــة مــن املنــافقني فعــده ))  وإذا لقــوا الــذين آمنــوا قــالوا آمنــا (( أنــه مــع املــؤمننيبتظــاهر ي اهللا بــن أيب

) ال (( ال تحســبوه شــرا لكــم بــل هــو خيــر لكــم ) : مــنهم باعتبــار الظــاهر ال باعتبــار احلقيقــة والواقــع وقولــه تعــاىل

ول ال حتسـبوه فنهـى أن نظـن حتسبوه ال تظنوه أيها املؤمنون غري العصبة شر لكم بل هو خري لكم أوال اهللا تعـاىل يقـ

بأن هذا اإلفك شر لنا قبل أن يثبت أنه خري ملاذا ؟ ألنه ال شك أنه حـني وقـع هـذا اإلفـك أن املـؤمنني أصـام مـا 

أصام من األذى وظنوا أن ذلك شر فأراد اهللا تعاىل أن ينتزع هذا الظن من نفوسهم قبل أن يبني حكمـه فقـال ال 

املـؤمنني مـن أن هـذا بعـض مـا يظنـه بالنسبة هلذا اإلفك وهـو انتـزاع  معاجلته نبغيما ي حتسبوه شر لكم ألن هذا أول

اإلفـــك شـــر مث بعـــد هـــذا االنتـــزاع تـــأيت املعاجلـــة ويقولـــون إن التخليـــة قبـــل التحليـــة يعـــين أن ختليـــة الشـــيء مـــن القـــبح 

كـذلك ؟ فلهـذا ـى اهللا أن   والتشويه قبل أن حيلى بالشيء اجلميل ألنك كونك تزيل األشـواك قبـل أن تفـرش ألـيس

عنــه حنســب هــذا شــر حــىت يقتلــع ذلــك مــن نفوســنا أوال مث تكــون مســتعدة للتحليــة وإثبــات مــا يثبــت مــن يتحــدث 

بشأن هذا اإلفك وتبني ذا أنه ينبغي عند معاجلة األشياء أن نزيل أوال األذى لنفـتح الطريـق أمـام اخلـري حـىت يلجـه 

  ))   ال تحسبوه شرا لكم(( 
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شيء وأهم شيء يف هذا األمر أن يزال ما يف النفوس مـن ظـن أن يكـون هـذا يضا نقول ينبغي أن يؤتى بأهم وهنا أ

وباملؤمنني عموما ألن حقيقـة األمـر لـو وقـع هـذا وحاشـا هللا أن  أيب بكراإلفك شر للنيب صلى اهللا عليه وسلم وآلل 

ميكـن للمـؤمنني حقـا أن  مـااهللا عليـه وسـلم وهلـذا  وبالنسـبة لنـيب اهللا صـلى أيب بكـريقع لكان هـذا شـرا بالنسـبة آلل 

 أســامة بــن زيــديظنــوا هــذا الظــن وأجــالء املــؤمنني مــن الصــحابة أنكــروا ذلــك وقــالوا ال ميكــن أن يكــون وممــن أنكــره 

ولكـن بعـض النـاس لكثـرة الـرتويج واإلشـاعات والشـيطان أيضـا ينفـث يف قلـوم  ...رضي اهللا عنه وغريه أنكـروا أن 

بعــض الشــك والصــحابة املؤمنــون منقســمون يف هــذا إىل ثالثــة أقســام قســم حصــل منهمــا حصــل مــن حصــل مــنهم 

االخنــراط يف هــذا األمــر وقســم مــنهم أنكــر ذلــك إنكــارا بالغــا وقــال هــذا ال ميكــن والقســم الثالــث توقــف وشــك يف 

سبوه شرا لكـم بـل هـو (( ال تحاألمر لكن األجالء من الصحابة واملعظم منهم أنكروا ذلك كما ذكره أهل العلم 

قـد وإن كـان اإلنسـان ))  ال تحسـبوه شـرا(( ) أوال كيف ال حنسبه شرا حنـن نـؤمن بـذلك ألن اهللا قـال خير لكم )

يظن بادئ ذي بدأ بأنه شر وهذا شيء معـروف واحـد يقـذف أهلـك أول مـا تظـن تعـرف أن هـذا شـر موجـه إليـك 

) انتهـت املشـكلة هـذه وقضـي عليهـا بنهـي اهللا عـز وجـل كم )(( ال تحسبوه شرا ل : به فلما قال اهللا مسلماألمر 

ا هـو العليم مبا سيكون أنه ليس بشر بقي أن يقال بل هو خري لكم حنن نؤمن ذا أيضا وأنه خري خـريا لنـا لكـن مـ

خـري لـيس لـه نظـري حيـث ظهـرت بـراءة أم  نقـول اخلـري الـذي ظهـر يف هـذا اإلفـك؟  اخلري الذي ظهر يف هذا اإلفك

  رضي اهللا عنها ظهورا ال يعادله شيء شهد اهللا هلا بالرباءة من فوق عرشه تبارك وتعاىل عائشةنني املؤم

أن  النـيب صـلى اهللا عليـه وســلموأن ال ميكـن لفـراش  النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلمثانيـا ظهـر بـذلك نقـاء وطهـر فـراش  

  يتدنس ذا 

ملؤمنني يف هذه احلادثـة مـن األذى واملشـقة واجلهـد اجلهيـد ثالثا من اخلري األجر العظيم الذي ترتب على ما أصاب ا

وحــي ألجــل أن  النــيب صــلى اهللا عليــه وســلمومــن حكمــة اهللا عــز وجــل أن الــوحي انقطــع شــهرا كــامال مــا نــزل علــى 

يتمحص املؤمن من املنافق وألجـل أن يشـتد اشـتياق املـؤمنني إىل بيـان اهللا سـبحانه وتعـاىل يف هـذه القضـية العظيمـة 

  جل أن يزداد أجره يف هذه املدة ألامة و اهل

وهــذا فــوق قولــه نزاهــة فراشــه وطهارتــه رفعــة شــأنه  النــيب صــلى اهللا عليــه وســلممث إن فيهــا أيضــا مــن اخلــري رفعــة شــأن 

  وكون اهللا سبحانه وتعاىل يف نفسه يدافع عنه

م إطــالق القــول والتجــرؤ علــى وفيهــا أيضــا مــن اخلــري تأديــب املــؤمنني وعظــتهم ممــا ينبغــي أن يكونــوا عليــه مــن عــد 

بــل هــو ( (قــال اهللا تعــالى "  ض األعفــاء إىل غــري ذلــك ممــا ســيتبني إن شــاء اهللا يف أثنــاء هــذه القصــة العظيمــة اعــر ا

فإنهـا  صـفوانرضـي اهللا عنهـا ومـن جـاء معهـا منـه وهـو  عائشةيأجركم اهللا تعالى به ويظهر براءة  )) خير لكم
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مــن  عائشــةن اخلــري لصــفوان ابــن املعطــل رضــي اهللا عنــه أنــه إذا أنــزل اهللا بــراءة آخــره هــذا أيضــا مــ إىل" قالــت كنــت 

رضـي  عائشـةرضـي اهللا عنـه قالـت  صـفوانذلك وكان هو الذي ظنه املنافقون ا ايش نأخذ من ذلك ؟ بيان براءة 

مى غـزوة وهـذا الغـزوة تسـ  فـي غـزوة بعـد أن أنـزل الحجـاب النبي صلى اهللا عليه وسلمكنت مع اهللا عنها " 

ولكـن يتبـني لنـا مـىت كانـت ؟ مـىت ؟ بعـد  الغزوةومل يبني املؤلف مىت كانت هذه "  ة بني المصطلقو المريسيع وغز 

أن أنزل احلجاب واحلجـاب مـىت نـزل ؟ سـنة سـت مـن اهلجـرة وعلـى هـذا فتكـون هـذه الغـزوة يف السـنة السادسـة يف 

وهـم مـنهم والصـحيح أـا  ا يف اخلامسـة أو يف الرابعـة فهـذا آخرها أو يف السنة السـابعة وأمـا قـول بعـض املـؤرخني أـ

كانــت يف السادســة يف آخرهــا ألــا صــرحت أــا بعــد أن أنــزل احلجــاب والنــيب عليــه الصــالة والســالم أيضــا ســأل 

ـا فـإذن هـذه الغـزوة غـزوة املريسـيع  النيب صـلى اهللا عليـه وسـلميف شأا وزينب نزلت آية احلجاب عند زواج  زينب

ي عــزوة بــين املصـطلق وكانــت يف الســنة السادسـة يف آخرهــا يقــول رضـي اهللا عنهــا ففــرغ منهـا ايــش ؟ هــذه الغــزوة وهـ

اقبلـت بعد أن نزلت آية احلجاب ففرغ منهـا ورجـع ودنـا مـن املدينـة وآذن بالرحيـل ليلـة كمـا مسعـتم وقضـيت شـأين و 

ة فــإذا عقــدي وقـــد انقطــع وبكســر مهملـــة فــإذا عقــدي وبكســر مهملـــة القــالد...إىل الرحــل فــإذا عقــدها وبكســـره 

القالدة فرجعت ألتمسه ومحلوا هودجي هو ما تركب فيه على بعريي حيسبونين فيه وكانت النساء خفافـا إمنـا يـأكلن 

النــيب صــلى رضــي اهللا عنهــا عـن قصــة اإلفــك تقــول أـا ملــا رجــع  عائشــةمــن الطعــام أي القليـل حتــدثت  وهــو العلقـة 

ت تقضـي حاجتهـا كشـأن اإلنسـان إذا أراد أن ليلة من الليـايل أذن بالرحيـل فـذهبالغزوة يف  ن هذهم اهللا عليه وسلم

فلمــا رجعــت وإذا  تتــربزتبــول أو  لــك يفــرغ نفســه ذهبــت تقضــي حاجتهــا يعــينيركــب أو أراد أن ينــام أو مــا أشــبه ذ

تهـا أمسـاء وذهبـت تلتمسـه رية عندها ألخاالعقد قد انقطع فرجعت تلتمسه وقد ذكر املؤرخون أن هذا العقد كان ع

فوجدت العقد فلما وجـدت العقـد رجعـت إىل مكاـا فـإذا القـوم قـد محلـوا هودجهـا ومـا ظنـوا أـا ليسـت فيـه ألـا  

مـن الطعـام يعـين  العلـق كما قالت الكالم هنا كانت النسـاء خفافـا مـا كـان اللحـم قـد بـىن علـيهن ألـن إمنـا يـأكلن

واحــد أو اثنــني حــىت مييــزوا خفتــه إمنــا محلــه مجاعــة والعــادة أن رجــال  لــيسلــوا بــه القليــل نعــم مث إن اهلــودج الــذي مح

اجلماعـــة ال حيســـون بثقـــل الشـــيء ال يهمهـــم لـــذلك محلـــوه علـــى أـــا فيـــه وصـــاروا ملـــا رجعـــت ومل جتـــدهم عرفـــت أن  

أحلقـين مـا قالـت القوم سيفقدوا وسريجعون إليها هـذا معـروف وهـذا مـن ذكائهـا وعقلهـا مـا ذهبـت ميينـا وال مشـاال 

ورباطــة جأشــها أــا نامــت ــذا املكــان وملــا نامــت كــان  طمأنينتهــاوأدور بقيــت يف مكاــا ومــن العجيــب أــا مــن 

بن املعطل رضي اهللا عنه يف مـؤخرة القـوم وكـان كثـري النـوم وثقيـل ا لنـوم أيضـا فلمـا اسـتيقظ حلـق القـوم فلمـا  صفوان

.ووجـدت نفسـي بعـد مـا .....ه وحصل ما حصل اآلن نقـرأ القصـة أقبل على مكام وجد سواد شخص فآوى إلي

صــاروا فجلســت يف املنــزل الــذي كنــت فيــه وظننــت أن القــوم ســيفقدونين ويرجعــون إليــه فغلبتــين عيــين فنمــت وكــان 
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نــزل مــن آخــر الليــل لالســرتاحة  د الــراء يعــين عــرض والــدال ادجل أيفــادجل بتشــدي يشقــد عــرس مــن وراء اجلــ صــفوان

فأصــبح يف منزلــه أي يف منــزل  همــن مكانــ أيعــرس يعــين نــزل يف آخــر الليــل لالســرتاحة تقــول فســار منــه هــذا معــىن 

اجلــيش فــرأى ســواد إنســان نــائم أي شخصــه فعــرفين حــني رآين وكــان يــراين قبــل احلجــاب فاســتيقظت يف اســرتجاعه  

أي غطيتـه بـاملالءة واهللا مـا كلمـين جبلبـايب  اي غطيتـه فيما عرفين على قوله إنـا هللا وإنـا إليـه راجعـون فغممـت وجهـي

ء على يدها فركبتها فانطلق يقـود يل الراحلـة حـىت يحىت أناخ راحلته ووط اسرتجاعهكلمة وال مسعت منه كلمة غري 

رضـي اهللا  عائشـةرضـي اهللا عنـه ملـا رأى سـواد الشـخص أقبـل إليـه فلمـا أقبـل وإذا اىل آخـره أتينا اجليش بعد ما نزلوا 

وجههـا ألن مـا حوهلـا أحـد فعرفهـا رضـي اهللا عنـه وكـان قـد رآهـا قبـل احلجـاب فعرفهـا فقـال إنـا  تغـطعنها نائمة ومل 

مــا كلمهــا بكلمــة وإمنــا اســرتجع مل يكلمهــا بكلمــة هللا وإنــا إليــه راجعــون مث أنــاخ بعــريه ووطــئ علــى ركبتــه حــىت ركبــت 

رجـل متـأخر عـن اجلـيش  هـاوحـدها ويأتي ضفوقـع ألن امـرأة يف فـالة مـن األر  رضي اهللا عنه خوفـا ممـا يقـع توقـع أمـرا

رضـــي اهللا عنـــه فاســـرتجع ولكـــن لعفتـــه ...أنـــه بليـــة وابـــتالء مـــن اهللا وهلـــذا رأى  هوهـــي متـــأخرة عنـــه هـــذا ال شـــك أنـــ

وتعظيمــه أم املــؤمنني رضــي اهللا عنهــا مــا كلمهــا وال كلمــة مــا قــال هلــا اركــيب وال  النــيب صــلى اهللا عليــه وســلموتعظيمــه 

 واحرتامـا النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قال ال بأس عليك ما تكلم بكلمة إطالقـا احرتامـا لفـراش قال ماذا خلفك وال

يف ...له وإمنا أناخ البعري ووطئ على ركبته حىت ركبت رضي اهللا عنها فذهب يقود ـا حـىت أتـى اجلـيش أتـاه مـىت ؟ 

ر شـدة احلـر حـىت اآلن يف لغتنـا العاميـة حنو الظهرية أي من أظهر واقفني يف مكان ظهر من شدة احلـر هـذا مـا الظهـ

عبـد اهللا بـن أيب وكـان الـذي تـوىل كـربه مـنهم  يقولون واهللا هنا حر ظاهر يعين شديدة احلر تقول فهلك من هلك يفّ 

  انتهى قوهلا رواه الشيخان بن سلول

ه الصـعداء للقــدح ونظرائـه مـن املنـافقني وجـدوا متنفسـا يتنفسـون منـ عبـد اهللا بـن أيبملـا حصـل الـذي حصـل ووجـد  

مث صـاروا  عائشـةوا ايش اللـي خلـف ففجعلوا يتكلمون ايش اللي جابوا ايش اللي خل النيب صلى اهللا عليه وسلميف 

تـأمل وال بـد أن يتـأمل تـأمل  النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلمحـىت شـاع اخلـرب وانتشـر  يزخرفونهاحلديث ويصوغونه و  نينشرو 

رضي اهللا عنها فراشه وأحب نسائه إليه وهو حيبها وهـي حتبـه والشـيء الثـاين  عائشةيف احلقيقة من وجهني أوال ألن 

رضـي اهللا عنـه فكيـف يقـع هـذا األمـر وكيـف يكـون ولـذلك ضـاق علـى  أبـو بكـر الصـديقأا بنـت أعـز النـاس إليـه 

ا به حـىت أنـه الضائقة حىت إنه مع شدة صربه ومع فهمه ألهله ونزاهتهم وبعدهم عما و  النيب صلى اهللا عليه وسلم

مــنهم مــن يشــري عليــه  ا؟أو ال يفارقهــ عائشــةفصــار يستشــري بعــض أصــحابه هــل يفــارق  دخــلدخــل عليــه شــيء ممــا 

ا رأى مــن تأذيــه ملــومــنهم مــن أشــار عليــه باملفارقــة "  أهلــك يــا رســول اهللا ال نعلــم إال خيــرا" بعــدم املفارقــة ويقــول 

النـيب رضـي اهللا عنـه ابـن عـم  علي بـن أيب طالـبوممن أشار بذلك صلى اهللا عليه وسلم وقال إنه إذا فارقها يسرتيح 
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مشــقة عظيمــة  النــيب صــلى اهللا عليــه وســلمورأى مــن  النــيب صــلى اهللا عليــه وســلمقريــب  هألنــ صــلى اهللا عليــه وســلم

وأذى كبريا فقال لعلـه إذا طلقهـا يسـرتيح ويطمـئن لكـن كبـار الصـحابة رضـي اهللا عـنهم قـالوا هـذا أمـر ال ميكـن نعـم 

بــأن ميســكها وال يطلقهــا علــى كــل حــال بقــي األمــر هكــذا منازعــة وقلــق وشــدة إىل   أســامة بــن زيــدوممــن أشــار عليــه 

ا يقول الناس وال تدري عن شـيء ألـا كانـت مريضـة وكانـت رضي اهللا عنها ما كانت تعلم م عائشةكمال الشهر 

" يف بيــت والــدها وال علمــت بشــيء إال يف آخــر األمــر خرجــت تقضــي حاجتهــا فعثــرت فقالــت هلــا أمهــا أم رومــان 

مـا حصـل وإمنـا خصـت مسـطح بـن أثاثـة مـن بـني الـذين قـالوا مـا قـالوا ايضـا اال ألن أمهـا يف قلبهـا "  تعس مسـطح

قريبا منه وكان من املفـروض مـن مثلـه يـدافع عـن القضـية لقرابتـه لكـن كـان أمـر اهللا قـدرا  أبو بكرخالة ألنه كان ابن 

مان تقـول يف مسـطح مـا تقـول مـع أنـه ابـن و رضي اهللا عنها من أم ر  عائشةمقدورا ملا قالت تعس مسطح استغربت 

يقولــون يف هــذا األمــر كــذا وكــذا فــازداد  فســألت مــا شــأنه مــا األمــر فأخربــا بــاألمر وقالــت إن النــاس أبــو بكــرخالــة 

رضـي اهللا عنهــا وحــق هلــا أن تفعـل هــذا ألن األمــر عظــيم فجــاء  ترقــأأملهـا أملــا ومرضــها مرضــا حـىت جعلــت تبكــي مــا 

كانــت ألــا   النــيب صــلى اهللا عليــه وســلموهــي أيضــا قــد اســتنكرت مــن  مذات يــوم إلــيه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم

الســؤال إذا مرضــت ودخــل عليهــا يســأل ويتحقــق أمــا يف هــذه املــرة مــا كــان يتحقــق بــل ...تعتــاد منــه لــني اجلانــب و

علـى العــادة ) ؟  كيـف تــيكم( وجيلـس قلـيال مث خيــرج يف يـوم مـن األيــام كـان قـد جــاء وقـال )  كيـف تــيكم( يقـول 

ما سـري عنـه وإذا هـو رضي اهللا عنها فل عائشةوبينما هو جالس إذ نزل عليه الوحي الفرج من اهللا عز وجل وبرباءة 

قالـت احلمـد هللا مث  ( بـل مـن اهللا ) : فقالت منك أو مـن اهللا قـالعائشة   عليه الصالة والسالم فقال هلا أبشري يا

  انتهت قصة اإلفك ولكن حصل ما حصل فيها من هذا البالء العظيم

ــه ")) (( لكــل امــرئ مــنهم  : يقــول اهللا عــز وجــل  ــم ) (( " أي علي ) يف ذلــك لكــل امــرئ مــا اكتســب مــن اإلث

فتكـون الـالم مبعـىن علـى هـذا مـا رآه  قال املؤلف أي عليه) ما اكتسب من اإلثم ) (( منهم أي من هؤالء العصبة 

وأــــم املؤلــــف أن الــــالم مبعــــىن علــــى وإذا كانــــت مضــــمنة مبعــــىن علــــى فلمــــاذا عــــدل عنهــــا لــــالم لتفيــــد االســــتحقاق 

تحقاق أي لبيــــان أن هــــؤالء العصــــبة الــــذين ارتكبــــوا مــــا ارتكبــــوا فــــالالم إذن لالســــ يســــتحقون مبــــا علــــيهم مــــن اإلمث

مستحقون ما عليهم من اإلمث وقوله لكم منهم ما اكتسب هـذا العـدل مـن اهللا عـز وجـل يف جمـازاة علـى السـيئة وأن 

 يف إمث واحـد بـل كـل واحـد علـى أن هـذه املسـألة ليسـوا مشـرتكني اإلنسان ال حيمل إال مـا اكتسـب وفيـه أيضـا دليـل

  هذه القضية يف له إمثه الكامل فيما اشرتك فيه 

لـذي تـولى كبـره أي تحمـل معظمـه فبـدأ بـالخوض فيـه ا)) "  والذي تولى كبره منهم له عذاب عظـيم(( وقوله 

الـذي تــوىل كـربه أتــى باجلملـة علــى هــذه "  لــه عـذاب عظــيم هــو النـار فــي اآلخــرة عبــد اهللا بـن أبــيوأشـاعه وهــو 
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 والذي تـولى كبـره مـنهم لـه عـذاب عظـيم(( وملن توىل كربه منهم له عذاب عظيم بل قال الصفة للمبالغة ما قال 

جعلهــا يف احلقيقــة مجلتــني يف مجلــة ألن الــذي مبتــدأ ولــه خــرب مقــدم وعــذاب عظــيم مبتــدأ ثــاين فكأــا صــارت )) 

لـذي تـوىل كـربه تـوىل الشـيء اجلملة يف مكان لبيان األمهيـة والتأكيـد واإلشـارة إىل أن توليـه هلـذا الشـيء أمـر عظـيم وا

أي معظمــه وكــرب الشــيء مبعــىن معظمــه يعــين ابتــدأ بــه وصــار يغذيــه ))  كبــره(( مبعــىن احتفــى بــه وأواله عنايتــه وقولــه 

وهـو جـدير مبثـل هـذه اخلسـة ألنـه منـافق بـل هــو  عبـد اهللا بــن أيبوينميـه وينشـره يف اـالس ويـوغر الصـدور بـه وهـو 

النــيب صـلى اهللا عليــه وسـلم ويف فراشــه يقــع مثـل هــذا األمـر ليجــد فيـه منفــذا للطعـن يف  رأس املنـافقني وهــو يتمـىن أن

وعظــيم مبعــىن عظــيم يف ...عــذاب ايــش معــىن العــذاب ؟ ))  لــه عــذاب عظــيم(( وخباصــة أصــحابه لعنــه اهللا يقــول 

 يوجـد أحـد مـن أهـل قدره وعظيم يف نوعه وجنسه وعظيم يف أمده فإنـه والعيـاذ بـاهللا يف الـدرك األسـفل مـن النـار ال

فيكــون أســفل مــن يف الــدرك األســفل  عبــد اهللا بــن أيبالنــار أســفل مــن املنــافقني ورأس املنــافقني يف هــذه األمــة مــن ؟ 

من النار وهلذا عظم عذابه والعياذ باهللا يف شكله ومدته ويف قدره فهذا الذي توىل كربه منهم لـه عـذاب عظـيم بقينـا 

حسـان منهم إال املؤمنني فقـط وهـم  النيب صلى اهللا عليه وسلماجلواب ؟ ما حد هل حد هؤالء الذين تكلموا ايش 

النــيب وزينــب زوجـة  زينـب بنــت جحـشرضـي اهللا عنــه ومسـطح بــن أثاثـه ومحنــة بنـت جحــش وهـي أخــت  بـن ثابــت

ثنــت أ عائشـةعـن  النــيب صـلى اهللا عليـه وسـلمرضـي اهللا عنهـا ملـا سـأهلا  عائشـةعلـى أـا ضــرة  صـلى اهللا عليـه وسـلم

حــد القــذف مثــانني جلــدة نعــم وأمــا  النــيب صــلى اهللا عليــه وســلمعليهــا خــريا وأختهــا هلكــت فــيمن هلــك فحــدهم 

مل حيدهم إما ألن احلد تطهري وكفارة واملنـافقني ليسـوا أهـال للتطهـري  النيب صلى اهللا عليه وسلمن فما حدهم و املنافق

 لكـــن مـــن حيـــث الواقـــع قـــد يكـــون غـــري واضـــح ألن وال للكفـــارة وهـــذا تعليـــل واضـــح وإمـــا واضـــح مـــن حيـــث املعـــىن

أــم مسـلمون فكــان ينبغــي أن جتــرى علـيهم أحكــام اإلســالم الظـاهرة وتبقــى ســرائرهم إىل اهللا عــز  ناملنـافقني يظهــرو 

فعـل بعائشـة كـذا  صـفوانرحون أن ألـم مـا كـانوا يصـ النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلموجل وقال آخـرون إمنـا مل حيـدهم 

معــون احلــديث ويصــيغونه بعبــارات تعطــي هــذا املعــىن لكــن بــدون تصــريح ومعلــوم أنــه مــن مل يصــرح لكــنهم كــانوا جي

عليـــه الصـــالة وجيـــوز أن يكـــون الرســـول  النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلمبالزنـــا مـــا حيـــد حـــد القـــذف ولـــذلك مل حيـــدهم 

 وخيشـى كـان زعيمـا يف قومـه ألنـه رأس املنـافقني عبـد اهللا بـن أيبترك حدهم هلذا ولغريه قـد يكـون تـرك حـد  والسالم

  من هو له اذا أسقطه لآلدمي جيوز إسقاطه  ذلك فتنة كبرية وحد القذف على القول انه فيخشى أن يكون يف 

لكــن الــذي يظهــر واهللا أعلــم أن الســبب يف ذلــك أن املنــافقني كعــادم املنــافق يــروغ وال يســتطيع أن يصــرح وعادتــه 

وا قلـوب النـاس منـه وـذا الصـحابة ولكن حيومون حول الشيء حىت ميـأل حونر م ال يصاخلداع يف كل شيء فتجده
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النـيب الذين هم صرحاء صرحوا مبا ظنوه وإن كان ظنا باطال لكـن علـى كـل حـال هـم ظنـوا هـذا فصـرحوا بـه حـدهم 

  حد القذف   صلى اهللا عليه وسلم

ظـن المـؤمنين والمؤمنـات  هفيمـا سـمعتمو هـال  " ) لـوال يقـول املؤلـف(( لوال إذا سـمعتموه ) : مث قال اهللا تعاىل 

لـوال إذ مسعتمـوه لـوال مبعـىن هـال "  كـذب بـينبأنفسهم أي ظـن بعضـهم بـبعض خيـرا وقـالوا هـذا إفـك مبـين بـين  

أمـرا ال ينبغـي أن يكـون يعـين هـال إذا مسعتمـوه أي مسعـتم ...يض وفيها شيء من التوبيخ حيث ظنوا ضفهي أداة حت

  له  هذا اخلرب الذي فشا وال أصل

مـن " يعـين  تالتفـا فيـهأوال ظن املؤمنون واملؤمنـات يقـول املؤلـف ))  ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا(( 

اخلطـاب يعـين إىل الظــاهر لـوال إذ مسعتمـوه ايــش مقتضـى السـياق ؟ أن يقــال ظننـتم بأنفسـكم خــريا لـوال إذ مسعتمــوه 

اخلطـاب إىل الظـاهر )) فالتفـت مـن  نـات بأنفسـهم خيـراظن المؤمنـون والمؤم(( ظننتم بأنفسكم خريا لكنه قال 

فائـدتني علــى األقـل مــا مهـا ؟ التنبيــه  ر وقــد مـر علينــا سـابقا أن لاللتفــاتيعـين مـن ضــمري اخلطـاب إىل االســم الظـاه

 هــي التنبيــه قصــدي فيــه علــى كــل حــال الفائــدة املتيقنــة املعينــة الثانيــة يعينهــا الســياق فااللتفــات هــذه واحــدة الفائــدة

ألن جمــرى اخلطــاب إذا اختلــف يقتضــي أن ينتبــه اإلنســان وهلــذا كــان بعــض اخلطبــاء يغــري األســلوب ال مــن خــرب إىل 

إنشاء أو من إنشاء إىل خـرب أو مـن اسـتفهام إىل إثبـات ومـا أشـبه ذلـك حـىت يف الصـوت واإللقـاء جتـده يغـري ألجـل 

لكن إذا تغري األسـلوب أو كيفيـة األداء ...كن ميلونميأن ينتبه ألن الناس إذا خوطبوا على وترية واحدة يف اخلطاب 

 الطالـب:حيصل بذلك االنتباه إذن فائدة االلتفات ما هي ؟ التنبيه هذه فائدة معينة يف كل التفـات والفائـدة الثانيـة 

...  

لثانيــة هنــا الفائــدة انشــوف يعينهــا الســياق ال نقــدر نعينهــا مــن اآلن يعينهــا الســياق إذن خــل الفائــدة الثانيــة  الشــيخ:

ظــن املؤمنــون ومل يقــل ظننــتم إشــارة إىل أن ظــنهم هــذا خيــرجهم مــن اإلميــان ألــم لــو كــانوا مــؤمنني مــا ظنــوا إال اخلــري 

بعـد نـزول اآليـات نعم ومل يقل ظننتم خريا ألم بظنهم ذا الظن خرجوا من اإلميان ولكن ليس خروجـا مطلقـا إال 

  ؤمنني ألن املؤمنني ال يظنون إال اخلريمبتنبيه اإلشارة إىل أم يف ظنهم هذا ليسوا ال ...الفائدة الثانية أو الثالثة بعد

الفائدة الثانية أنه كان ينبغي عليهم أن يظنوا هذا الظن ألـم مؤمنـون هـم يقولـون أـم مؤمنـون وهـم مؤمنـون حقـا  

غـري مـؤمنني ألن املـؤمنني ال يظنــون  فكـان ينبغـي علـيهم أن يظنـوا خـريا فعنـدنا اآلن هـم ظنــوا مـا ظنـوا فكـانوا بـذلك

  إال خريا 

) ألن الواقـع أن القضـية (( ظن المؤمنون والمؤمنات ) : ثانيا كان ينبغي عليهم بإميام أن يظنوا خريا وقوله تعاىل

بــن املعطــل وعائشــة أم املــؤمنني رضــي اهللا عنهــا فهــي مــن اجلنســني ولــذلك قــال ظــن  صــفوانبــني ذكــر وأنثــى هكــذا 



 - 8  -

اجلنســـني ألن القضـــية أو التهمـــة يف اجلنســـني مجيعـــا لصـــفوان وهـــو مـــن املـــؤمنني ويف  نـــص علـــىواملؤمنـــات  املؤمنـــون

الــاليت هــن ))  المؤمنــاتو((  صــفوانالــذين هــم مبنزلــة )) (( ظــن المؤمنــون وهــي مــن املؤمنــات وهلــذا قــال  عائشــة

يكـون اإلنســان ظـن بنفســه  عائشـةاــام  هـل معنــاه أن املنـافقني وأن))  بأنفســهم خيـرا(( وقولـه  عائشــةمـن ؟مبنزلـة 

شـــرا أو أن املـــراد بأنفســـهم هنـــا اجلـــنس ألن املـــؤمنني كـــنفس واحـــدة نعـــم واملعـــىن ظنـــوا بأنفســـهم أي ظنـــوا بصـــفوان 

ن نـت فـامهني السـؤال اآلن ظـن املؤمنـو وعائشة بل وبالنيب عليه الصالة والسالم خريا فهل هذا املراد أو املـراد األول أ

فسهم هل املراد بأنفسـهم هنـا يعـين بـأعينهم أو املـراد بأنفسـهم بعائشـة وصـفوان والنـيب صـلى اهللا عليـه واملؤمنات بأن

) أي (( لقــد جــاءكم رســول مــن أنفســكم ) : وســلم وجعلهــم اهللا أنفســا ألــم كلهــم كــنفس واحــدة كمــا يف قولــه

ـــبعض كمـــا قـــال املؤلـــف  ـــراد ؟ األخـــري واضـــح واملـــراد ظنـــوا أي بعضـــهم ب ـــوا بأنفســـهم أي ـــؤالء املعنيـــني ي يعـــين ظن

املتهمــني كــذبا وزورا خــريا ألــم مــن أنفســهم يعرفــوم ويعرفــون أحــواهلم وهــم إخــوام يف اإلميــان أو إن املعــىن الــذي 

أشــرنا إليــه بأنفســهم هــم يعــين يظنــون خــريا بأنفســهم وكــأم لــو امــوا ــذا األمــر وهــم يعرفــون أنفســهم ايــش يظنــوا 

 كم ذلـك فالواجـب كـذلك أن تظنـوا عائشـةفـيءة يعـين كمـا أنكـم ال تتهمـون أنفسـكم لـو قيـل بأنفسهم ؟ خريا وبرا

رضــي اهللا عنهمــا فــاملراد بــاألنفس يــراد ــا نفــس الظــان وكيــف يعــين يتنــزل املعــىن ؟ املعــىن يظنــون بأنفســهم  وصــفوان

دقوا ــذا األمـر ألــم يعرفــون أنفســهم وال ميكـن أن يصــمـوا بــه لكــان يعرفـون ألمــر لــو كـان أمــرا ر خـريا أي بــأن هـذا ا

أم نزيهـون منـه وبريئـون منـه علـى كـل حـال املعنيـان حمـتمالن وكالمهـا لـه وجـه صـحيح فعائشـة وصـفوان مـن أنفـس 

ينبغــي كأمنــا ظــن بنفســه  املــؤمنني ألن املــؤمن مــع أخيــه كــنفس واحــدة والــذي يظــن بــأم املــؤمنني وصــفوان خــالف مــا

مثــل هــذا الظــن فكــذلك جيــب أن تعــرف أم املــؤمنني وصــفوان فــال تظــن  فكمــا أنــك تعــرف نفســك وال تظــن فيهــا

فيهمـــا إال مـــا تظـــن بنفســـك فكمـــا أنـــك ال تظـــن بنفســـك إال خـــريا كـــذلك ال تظـــن بـــأم املـــؤمنني وصـــفوان إال خـــريا 

  بأنفسهم خريا 

علــى املــؤمن  ن وقــالوا ويف هــذا أنــه جيــبو قولــه وقــالوا معطوفــة علــى ظــن ، ظــن املؤمنــ))  وقــالوا هــذا إفــك مبــين(( 

إبطال الباطل بقلبه وبلسانه ما يكفي أن تعتقـد أن هـذا مـا هـو صـحيح بـل جيـب أن تبـني بطـالن هـذا الشـيء ألين 

نفســه لكــن الواجــب أن ...رجــل موقفــه ســليب يف الواقــعفمــا موقفــه ؟ ت مــر غــري صــحيح ويســكأعتقــد أن هــذا األ

الزم مــن ظــن وقــول مــا ))  وقــالوا هــذا إفــك مبــين ((ن بأنفســهم خــريا و يبطــل الباطــل وهلــذا قــال ظنــوا ظــن املؤمنــ

وصــفوان أنــه إفــك بــل جيــب أن تقــول ملــاذا ؟ ألجــل أن يقابــل هــذا الباطــل  عائشــةيكفــي أن تعتقــد أن مــا قيــل يف 

هـذا مـا هـو صـحيح أبـدا ال يكفـي هـذا ال بـد أن نظـن اخلـري مـا يـربا إىل اهللا ومـا يقـول  باإلبطـال وأمـا أن يسـكت و
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اهللا تعـاىل يقـول الواجـب أن  ة علـى ظـن فهـي داخلـة يف التحضـيض أيلوا هـذا إذن وقـالوا معطوفـنبطل الباطل وقـاو 

    .يظنوا اخلري وأن يبطلوا الباطل 

  


